
Věstník obce Světice březen 2020

Tradiční únorová pranostika, jež v  posledních letech 
mírně ztrácí na významu. Ne, že by ta pole sníh 
nepotřebovala – ale kde jej vzít, když je k nám v tom-
to ohledu počasí tak skoupé. A tak ještě než tuto ob-
vyklou pranostiku nahradí nějaká jiná a příhodnější, 
připomeňme si, čím je únor v  lidových tradicích ještě 
zajímavý. 

Hned na počátku měsíce, a to 2. února, slaví křesťané 
svůj důležitý svátek – Hromnice. Jeho původ sahá až 
do dávných slovanských časů. Tehdy staří Slované uc-
tívali boha Peruna, jehož příchod byl ohlašován prvním 
jarním zahřměním. Proto se v tento den v kostelích světily 
zvláštní svíce, tzv. Hromničky. Lidé si je pak zapalovali při 
bouřkách jako ochranu před úderem blesku. 
 Pokračování na druhé straně

Únor bílý, pole sílí…

Dovolujeme si Vás tímto pozvat 
na veřejné zasedání, které se 
bude konat dne 16. 3. 2020 od 
19:00 v malém sále KD Světice.
Program bude opět bohatý 
a  jeho znění je k  vidění na 
úřední desce před OÚ a také na  
www.obecsvetice.cz.

Stát kvůli novému koronaviru 
zakázal od 10. 3. akce nad 100 
účastníků. Od středy 11. 3. vláda 
zrušila také výuku v základních 
a středních školách, školky by 
měly fungovat i nadále.

Obec letos bude v  roce 2020 
zahajovat hodně pěkných, ale 
i náročných projektů. Celou 
řadu jsme Vám jich představili 
v předcházejících číslech U Nás 
doma a nadále je možné sledo-
vat průběh těchto projektů jak 
v reálu, tak i na webu obce, kde 
budeme samozřejmě průběžně 
občany informovat o aktuálním 
dění a stavu věci.

Pozvánka na Veřejné 
zasedání Zastupitelstva 
obce Světice

Uzavření škol kvůli šíření 
koronaviru

Nové projekty v obci
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Další příjemnou tradicí v období zimy, 
hospodářského klidu a očekávání jara je 
tradiční masopust, přinášející dny slavení, 
bujarého veselí, zabíjaček, tučných jídel, pití 
a zábavy. Jeho přípravě předchází „Tučný 
čtvrtek“ – tučný proto, že bylo třeba, aby se 
člověk před půstem co nejvíce najedl a na-
pil. Vyvrcholením svátku je pak masopustní 
úterý, kdy se konají průvody maškar. A to je 
pane podívaná! Na mnoha místech maškary 
odráží místní legendy i parodie, čerpají z  li-
dových pověstí a z legend z dob dávno mi-
nulých.  
Pranostikou jsme začali a dalšími únorovými 
tedy můžeme rovněž skončit. „Únor teplý, 
březen chladný“, – „Zelené Hromnice, bílé 
Velikonoce“ – „O Hromnicích jasný den, 
připrav kožich ještě ven“ – „O Hromnicích 

Pokračování ze strany 1 musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout“ 
– „Únor studený, srpen horký“ – „Nevane-li 
severák v únoru, bouří v dubnu“. 

Příjemné zimní i téměř jarní dny Vám všem 
přeje Mgr. Jana Žďárská.
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Dovolte mi touto cestou připomenout všem 
spoluobčanům, že mají možnost likvido-
vat objemný, nebezpečný aj. odpad, který 
není tříděným či komunálním odpadem, 
u našeho smluvního partnera, který pro nás 
v rámci smlouvy zajišťuje sběrný dvůr v obci 
Strančice – Svojšovice, u sila. Na základě 
předloženého OP mají všichni občané obce 
Světice možnost tento odpad u spol. AHV 
ekologický servis s.r.o. zdarma zlikvidovat.

Místo sběru: Areál AHV ekologický servis 
s.r.o., Svojšovice 40

Provozní doba: 
úterý, čtvrtek 8:00 - 16:00 a první sobota 
v měsíci 8:00 – 13:00

Vážení občané, 
dovoluji si vám touto cestou oznámit 
datum zahájení svozu BIO odpadu 
(hnědá popelnice 240 L) pro rok 2020. 
Zahájení svozu bude zahájeno dne 
23.3.2020. Následně bude svoz 1 x 14 
dní, a to každé liché pondělí až do listo-
padu, kdy Vás zase budeme informovat 
a termínu posledního svozu, který bude 
závislý na počasí v daném období. 
Známku si můžete zakoupit v úředních 
hodinách na OÚ. Cena za tento sezón-
ní svoz je 600 Kč /nádoba.

Pavel Kyzlink, 
starosta obce Světice

Vážení spoluobčané,
v dubnu bude probíhat vyúčtování vod-
ného a stočného za uplynulé zúčtovací 
období 5/2019 – 4/2020. Přílohou 
tohoto čísla věstníku U Nás doma je 
formulář k provedení samoodečtu. 
Občané mají povinnost tento formulář 
dodat do 30 dnů podepsaný na OÚ, 
a  to buďto osobně vhozením do 
poštovní schránky u OÚ, nebo elek-
tronicky na ou-svetice@obecsvetice.
cz. Cena vodného je 47 Kč/m3 a cena 
stočného je 45 Kč/m3.

Pavel Kyzlink, 
starosta obce Světice

Sběrný dvůr pro občany 
obce Světice

Svoz BIO odpadu  
v roce 2020

Vyúčtování vodného 
a stočného za období 
5/2019 – 4/2020

Hlučné činnosti smí být prováděny PO – 
PÁ od 6:00 – 22:00, SO od 8:00 – 16:00. 
O nedělích a státem uznaných dnech pra-
covního klidu nesmí být hlučné činnosti 
prováděny vůbec.

Upozornění na platnou 
obecně závaznou vyhlášku  
– O ochraně noční klidu  
a regulaci hlučných činností.



   Věstník obce Světice • 03/2020

4

1. V  měsíci únoru jsme dostali potvrzení od 
Krajského úřadu Středočeského kraje, které 
potvrdilo rozhodnutí o vydání stavebního 
povolení SÚ Říčany na projekt ZŠ Světice 
IV. Etapa – sportovní hala. Všechny námitky 
byly vyhodnoceny a na základě rozhodnutí 
Kraje, žádná z nich nebyla a není překážkou 
pro zahájení výstavby tohoto projektu. Všem, 
kteří s napětím s námi vývoj tohoto staveb-
ního řízení sledovali, děkujeme za podporu 
a trpělivost. Jsem rád, že projekt, který je 
v naprostém souladu s ÚP obce Světice, dos-
tal zelenou. Stálo nás to velké úsilí a spousty 

Co se nám ještě během pár měsíců povedlo v obci 
zrealizovat a připravit

času, tak snad to bude stát za to.  

2. V  současné době připravujeme podání 
žádosti o dotaci na projekt ZŠ Světice  
V. Etapa – rozšíření výukových kapacit v ZŠ 
Světice. Výsledek VŘ na dodavatele staveb-
ních prací je možné shlédnout na profilu 
zadavatele Obce Světice, kde je výsledek 
VŘ a podepsaná smlouva s vítězným doda-
vatelem;

Pokud vše půjde podle našich představ, tak 
bychom rádi zahájili stavební práce v 7/2020, 
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tedy hned jak budeme mít zprávu, zdali byl 
projekt finančně podpořen z  dotačních 
prostředků MF ČR. Vzhledem k  tomu, že 
nedostatek výukových kapacit je skutečně 
kritický, tak očekáváme, že rozhodnutí 
o  přidělení dotace bude pozitivní. Pokud 
tomu tak bude, tak bychom měli na projekt 
získat 90% dotaci a 10% budou vlastní zdroje.

3. V  měsíci březnu dojde k  zahájení 
dokončovacích prací spojených s  poklád-
kou asfaltových povrchů na cyklostezce 
v úseku, který se přímo týká naší obce. Do 
konce 4/2020 už bychom měli být v naší části 
připraveni ke kolaudaci celé trasy na našem 
k. ú. Světice.

4. V  lednu se nám s  vypětím všech sil 
podařilo podat žádost o dotaci na SFŽP, na 
kterou jsme se intenzivně připravovali již více 
než 2 roky. A dokonce máme již nyní vyhod-
nocení toho (dorazilo k nám dne 28.2.20), že 
naše žádost a připravený projekt je v napros-
tém pořádku a je doporučený k  přidělení 
dotace ve výši 26.115.771 Kč, což je 63,75% 
z  celkových uznatelných nákladů projektu 
na „Zkapacitnění vodovodního řadu v obci 
Světice a výstavbu nového vodojemu o ob-
jemu 100 m3“.

5. V únoru byla podána žádost o dotaci na 
projekt výstavby Multifunkčního hřiště. 
Poskytovatelem dotace je MMR a pokud 
budeme úspěšní, tak bychom měli získat 
70% dotaci na tento projekt. Během měsíce 
března vypíšeme výběrové řízení a pokud 
se vše podaří a dotaci obdržíme, tak by-
chom také zahájili výstavbu hřiště co možná 
nejdříve tak, abychom v  létě mohli projekt 
kolaudovat a co nejdříve toto hřiště začít pro-
vozovat. 

6. V  březnu budou zahájeny práce v  ul. 
Dlouhá, kde dojde nejprve k  položení 

cca. 290 m nového vodovodního řadu, 
k  přeložení drážního kabelu a následně 
během dubna a května dojde k vybudování 
chodníku podél celé komunikace Dlouhá 
a nakonec dojde k úpravě podloží a položení 
nového asfaltového povrchu v  celé délce 
ul. Dlouhá. Vše by mělo být dokončeno do 
konce 5/2020.

7. V  druhé polovině března budeme zaha-
jovat realizaci delší dobu připravovaného 
projektu dokončení technické infrastruk-
tury a  dokončení finálního povrchu komu-
nikace v ul. Oblouková a Ke Školce. Tímto 
bychom chtěli zkvalitnit život v  okolí MŠ 
Světice a  dále rovněž zvýšit bezpečnost 
a  zpomalení projíždějících vozidel touto 
lokalitou. Samozřejmostí bude stanovení 
několika dopravních opatření a vybudování 
zpomalovacích prvků tak, aby všichni řidiči 
věděli, jak se v  této lokalitě mají chovat. 
Významnou měrou se na tomto projektu 
podílí všichni vlastníci pozemku 374/11, kteří 
významným finančním darem přispějí na 
dokončení stavebních prací a následně dojde 
k bezúplatnému převodu tohoto pozemku do 
vlastnictví obce Světice. Pokud nám bude přát 
počasí a nenastanou nějaké neočekávané 
komplikace, tak i s tímto bychom byli rádi ho-
tovi do konce měsíce 5/2020.

8. Zástupci obce i nadále přemýšlí a aktivně 
pracují na dalších projektech, které by nám 
zase měli pomoci ve zlepšení života v obci.
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Především s velkým potěšením musím kon-
statovat, že zájem čtenářů o naši knihovnu 
neopadá. V  roce 2019 bylo registrováno 
141 čtenářů, z toho 89 dětí. A jsou také ve-
lice čtiví – vypůjčili si 5839 knih a časopisů. 
K dispozici mají více než 6500 knih a díky 
vstřícnému přístupu Obecního úřadu ve 
Světicích se daří knihovní fond průběžně 
doplňovat na základě zájmu čtenářů.
U dětských čtenářů vítězí Deník malého po-
seroutky, Ztřeštěný dům na stromě, detek-
tivní příběhy Thomase Breziny, u holčiček 
jasně vedou příběhy Darcey Bussellové 
Ela a..., Rosa a … a Nela a….
Pro ty o něco starší pak různé fantasy kni-
hy – Časodějové, série Skleněný trůn nebo 

série Bratrstvo a Hraničářův učeň od Johna 
Flanagana.
U dospělých pak vedou romány Vlasti-
mila Vondrušky, detektivky Roberta Bryn-
dzy, humor Patrika Hartla, série Geniální 
přítelkyně od Eleny Ferrante a romány 
Aleny Mornštajnové, které jdou doslova  
„z ruky do ruky“.
V  letošním roce čeká naši knihovnu velká 
změna - přechod na elektronický sys-
tém KOHA. Momentálně probíhá časově 
náročné zavedení knih do systému, ale 
v nejbližší době už začne zkušební provoz 
u dětských knih.
Knihovna půjčuje během školního roku 
každé pondělí (13:00 – 15:30 hodin) 
a čtvrtek (14:00 – 17:00 hodin). 
Nejbližší půjčovní soboty jsou: 14. a 28. 
března, 11. a 25. dubna a 9. a 30. května, 
vždy 8:30 – 11:00 hodin.
Knihovna má své webové stránky: https://
knihovna-svetice.cms.webnode.cz/, odkaz 
na tyto stránky je i z oficiálního webu obce 
Světice – Život v obci.

Co je nového v knihovně…

Jménem Obce Světice si Vás touto 
cestou dovoluji pozvat na slavnostní 
vítání nově narozených
občánků do naší vesničky, které 
proběhne 16. 5. 2020 od 10.00 hod. 
v malém sále OÚ Světice.
Z důvodů nařízení GDPR (legislativa 
spojená s ochranou osobních údajů), 
žádám touto cestou rodiče, 
aby se dostavili na Obecní úřad nebo 
zavolali na tel. číslo 323 601 888 (příp. 
napsali na:
benesova@obecsvetice.cz), pokud se 
chtějí této slavnostní události se svými 
ratolestmi zúčastnit. 
Není, bohužel, možné, abychom zasílali 
jmenné pozvánky či Vás jinak kontak-
tovali. 
Děkuji za pochopení a těším se na os-
obní setkání.

Pavel Kyzlink, 
starosta obce Světice

Vítání občánků
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Vážení pejskaři,
dovolte nám, abychom Vás touto cestou 
požádali o dodržování pravidel spojených 
s  obecně závaznou vyhláškou č. 3/2007 
o veřejném pořádku.

Pravidlapro pohyb psů na 
veřejném prostranství:

1.  v zájmu zajištění veřejného pořádku 
a ochrany zeleně v obci lze veřejným 
prostranstvím vodit psy pouze na 
vodítku;

2.  zakazuje se vstupovat se psy na  
plochy veřejné zeleně.

Bohužel se nám množí stížnosti na nepořádek 
v podobě psích exkrementů ve všech částech 
obce, kde se nám psi a jejich majitelé pohy-
bují. Jedná se zejména o lokality ul. Nádražní, 
kopec Broukalák aj., areál fotbalového hřiště, 
volnočasové hřiště v ul. Dlouhá aj. Tato pros-
tranství jsou určena pro pohyb osob. Je velmi 
nepříjemné, když se v  místech, kde si hrají 
děti či chodí lidé do zaměstnání atd., povalují 
takovéto dárečky, které nám zde bezohledný 
majitel svého psa zanechal. Dále se množí 
případy volně pobíhajících psů. Bohužel není 

možné předvídat, zdali volně pohybující se 
pes je, či není nebezpečný, a v případě, že 
jste na procházce s malými dětmi, tak je kon-
frontace s volně se pohybujícím psem velmi 
nepříjemná. Apeluji tedy na to, abychom 
k sobě byli ohleduplní. 
Dále mi dovolte, abych reagoval na několik 
případů, kdy si občané pletou pytlíky na psí 
exkrementy s pytlíky pro soukromé účely 
(možná na svačinu). Nejen, že na samot-
ných pytlících je uvedeno k  čemu slouží, 
ale také je zřejmé, že jsou umístěny na 
veřejných prostranstvích a jsou tedy určeny 
pro všechny občany a na konkrétní účel, 
nikoliv pro jednotlivce, kteří si utrhnout celý 
svazek pytlíků pro své účely.

Informace pro občany a jejich psí miláčky

inzerce
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Přítomni: Broukal (TB), Kyzlink (PK),  
Milan Mimra (MIM), Marcel Mimra (MAM),  
Kúdela (LK), Kozák (JK), Vomlel (JV)
Omluveni: Novák (PN), Žvejkal (ZŽ)

1. Zastupitelstvo souhlasilo s rozpočtovým 
opatřením č. 103/2019Z. Pro 7 hlasů  
(TB, PK, MIM, MAM, LK, JK, JV).

2. Zastupitelé schválili návrh rozpočtu obce 
Světice na rok 2020.  Pro 7 hlasů (TB, PK, 
MIM, MAM, LK, JK, JV).

3. Zastupitelstvo schválilo nové stanovy 
Svazku obcí Region Jih. Pro 7 hlasů  
(TB, PK, MIM, MAM, LK, JK, JV).

4. Zastupitelé souhlasili s podáním žádosti 
o dotaci na zkapacitnění vodovodního 
řadu v obci Světice a části obce Otice.  
Pro 7 hlasů (TB, PK, MIM, MAM, LK, JK, JV).

5. Zastupitelstvo souhlasilo s podáním 
žádosti o dotaci na zkapacitnění 
kanalizačního řadu včetně intenzifikace 
ČOV v obci Světice a části obce Otice.  
Pro 7 hlasů (TB, PK, MIM, MAM, LK, JK, JV).

6. Zastupitelé souhlasili s nabídkou 
úvěrového příslibu ve výši 20 mil. Kč od 
České spořitelny a.s. s úrokovou sazbou 
1,87 p.a. a splatností 12 let. Úvěr bude 
sloužit na financování vlastních zdrojů 
projektu „zkapacitnění vodovodního 
a kanalizačního řadu v obci Světice a části 
obce Otice“. Pro 7 hlasů (TB, PK, MAM, 
MIM, LK, JK, JV).

7. Zastupitelstvo schválilo dohodu mezi 
obcemi Světice a Strančice o posunutí 
katastrální hranice. Katastrální území obce 
Světice bude zvětšeno o část Nové Otice. 
Pro 7 hlasů (TB, PK, MAM, MIM, LK, JK, JV).

8. Zastupitelé souhlasili s uzavřením dodatku 
č.4  ke smlouvě o dílo „ Cyklostezka Do 
Prahy na kole – úsek Mnichovice – Ko-

Ohlédnutí za veřejným zasedáním zastupitelstva dne 16. 12. 2019

lovraty“. Pro 7 hlasů (TB, PK, MAM, MIM, 
LK, JK, JV).

9. Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením 
dodatku č.2 k příkazní smlouvě TDI 
„Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek 
Mnichovice – Kolovraty“. Pro 7 hlasů  
(TB, PK, MAM, MIM, LK, JK, JV).

10. Zastupitelé souhlasili výsledkem 
výběrového řízení na svoz a likvidaci 
komunálního odpadu a pověřují starostu 
obce podpisem smlouvy s vítězným doda-
vatelem FCC Česká republika s.r.o. Pro 7 
hlasů (TB, PK, MAM, MIM, LK, JK, JV).

11. Zastupitelstvo souhlasilo s vypsáním 
výběrového řízení na dodavatele staveb-
ních prací na akci „ZŠ Světice V. etapa 
– rozšíření výukových kapacit ZŠ Světice“ 
a pověřuje starostu obce podpisem smlou-
vy s vítězným dodavatelem. Pro 7 hlasů 
(TB, PK, MAM, MIM, LK, JK, JV).

12. Zastupitelé souhlasili s vypsáním 
výběrového řízení na dodavatele staveb-
ních prací na akci „zkapacitnění vodovod-
ního řadu v obci Světice“ a pověřuje sta-
rostu obce podpisem smlouvy s vítězným 
dodavatelem. Pro 7 hlasů (TB, PK, MAM, 
MIM, LK, JK, JV).

13. Zastupitelstvo pověřuje starostu 
obce Světice ke schválení a podpisu 
rozpočtových opatření na straně výdajů 
do výše 200 000 Kč a na straně příjmů 
neomezeně. Pro 7 hlasů (TB, PK, MAM, 
MIM, LK, JK, JV).

14. Zastupitelé schválili nové znění Obecně 
závazných vyhlášek obce Světice č.1/2019, 
č. 2/2019, č. 3/2019 a č.4/2019. Pro 7 hlasů 
(TB, PK, MAM, MIM, LK, JK, JV).

15. Zastupitelstvo schválilo nové znění 
zřizovací listiny ZŠ Světice. Pro 7 hlasů  
(TB, PK, MAM, MIM, LK, JK, JV). 
 Jakub Kozák



Věstník obce Světice • 03/2020  

9

Ohlédnutí za veřejným zasedáním zastupitelstva dne 10. 2. 2020

Přítomni: Broukal (TB), Kyzlink (PK), Milan 
Mimra (MIM), Marcel Mimra (MAM), Kúdela 
(LK), Novák (PN), Žvejkal (ZŽ), Vomlel (JV)
Omluveni: Kozák (JK)

1. Zastupitelstvo souhlasilo s rozpočtovým 
opatřením č. 101/2020Z. Pro 8 hlasů 
(TB, PK, MIM, MAM, LK, PN, ZŽ, JV).

2. Zastupitelé schválili hospodaření MŠ 
Světice a účetní závěrku za rok 2019. 
Pro 8 hlasů (TB, PK, MIM, MAM, LK, PN, 
ZŽ, JV).

3. Zastupitelstvo souhlasilo s podáním 
žádosti o dotaci na realizaci akce 
„Multifunkční hřiště Světice“.  
Pro 8 hlasů (TB, PK, MIM, MAM, LK, PN, 
ZŽ, JV).

4. Zastupitelé schválili znění darovací 
smlouvy na pozemky parc. č. 374/204, 
374/244, 374/245, 374/246, 374/247 

a 374/24. Pro 8 hlasů (TB, PK, MIM, 
MAM, LK, PN, ZŽ, JV).

5. Zastupitelstvo schválilo záměr směny 
pozemku parc. č. 384/50 a znění 
směnné smlouvy. Pro 8 hlasů (TB, PK, 
MIM, MAM, LK, PN, ZŽ, JV).

6. Zastupitelé souhlasili s podáním 
žádosti o dotaci na akci „ZŠ Světice  
V. etapa – rozšíření výukových kapacit 
ZŠ Světice“. Pro 8 hlasů (TB, PK, MIM, 
MAM, LK, PN, ZŽ, JV).

7. Zastupitelstvo souhlasilo s poj-
menováním nových ulic v lokalitě Nové 
Otice. Pro 8 hlasů (TB, PK, MIM, MAM, 
LK, PN, ZŽ, JV).

Kompletní zápis z veřejného zasedání 
naleznete na webu obce  
www.obecsvetice.cz. 
 Jakub Kozák

nesmějí být kontaminovány chemickými 
látkami.
Z čehož vyplývá, že všechny ostatní 
odpady a materiály se nesmí spalovat. 
Pokud je listí, vyřezané klestí a další 
bioodpad mokrý, pálit se nesmí! Tomu, 
kdo tak činí, hrozí pokuta ve výši 500 Kč 
–150.000 Kč.
Pokud bude nějaký takový podnět ozná-
men, tak jej budeme nuceni řešit v rámci 
přestupkového řízení v Říčanech.
 Pavel Kyzlink, 
 starosta obce Světice

Žádáme tímto spoluobčany, aby byli 
ohleduplní k sobě navzájem a zároveň 
k životnímu prostředí a aby respektovali 
platnou legislativu.
Pálení odpadů upravuje zákon č. 
86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, ve 
znění pozdějších předpisů, který stan-
ovuje, že v otevřených ohništích, zah-
radních krbech nebo v otevřených 
grilovacích zařízeních lze spalovat jen 
dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné ma-
teriály a plynná paliva určená výrobcem, 
přičemž uvedená paliva nebo materiály 

Pálení listí, větví a jiného BRKO
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V  kalendáři nastal nový rok 2020, ten 
školní se přehoupnul do druhého pololetí.
Přestože k  nám letos nebyla zima se 
sněhem štědrá, všechny naplánované zim-
ní ozdravné pobyty 1. stupně se uskutečnily. 
Děti se opět zdokonalily v lyžařském umění 
a strávily společně se svými spolužáky, 
učiteli a vychovatelkami prima chvilky 
mimo školu. Na 2. stupni se 6.A vydala na 
pět dnů do hor běžkovat a sedmé ročníky 
na celodenní výlet do Kolína spojený 
s návštěvou aquaparku. 
Z  jednodenních akcí pořádaných mimo 
školu nesmíme zapomenout zmínit – 
návštěvu Divadla v  Dlouhé (6.B, 6.C), 

říčanského muzea, kde si žáci 6.B ušili 
svou vlastní plátěnou tašku. Děti se také 
zúčastnily besedy o Josefu Škvoreckém 
(8.A, 8.B, 9.A), navštívily v rámci prevence 
protidrogový vlak (8.A, 8.B) a dokumen-
tární film V  síti pro děti ve věku 12 – 15 
let (7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A) i výstavu Czech 
Press Photo (7.A, 7.B, 8.A, 8.B).
Děti z  1. stupně byly bruslit v  říčanské Ice 
Merkur Aréně (4.A), divadle Minor (5.A), na 
muzikálu v Karlíně (4.A) a únikové hře (5.A).
Celá škola se v druhé polovině února za-
pojila do projektu Edison a přivítala sedm 
zahraničních studentů z  různých zemí 
světa, kteří svými prezentacemi oboha-

Základní škola Světice
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tili zejména hodiny anglického jazyka. 
Pro rodiče a žáky školy studenti připravili 
Global Village, kde prezentovali svou vlast, 
zejména gastronomickými pochutinami.
Po celý školní rok se pravidelně setkávají 
zástupci tříd 1. a 2. stupně v  parlamen-
tu. V  druhém pololetí stále probíhají ve 
všech třídách preventivní programy, které 
zajišťuje mj. společnost Cesta integrace.
V  dalších měsících nás čeká mnoho zají-
mavého a obohacujícího, protože naším 
společným cílem je připravovat pro děti za-
jímavou výuku, která nemusí vždy probíhat 
ve školních lavicích. Děti z  2. stupně se 
vydají na zájezd do Terezína. Na návštěvu 
dorazí již tradičně společnost Ornita 
s ukázkami živého ptactva. Škola je též za-
pojena do celosvětové akce Noc s Ander-
senem, při které prohlubujeme v  dětech 
lásku ke knihám a četbě.
Na závěr bychom rádi zmínili 1. říčanskou 
konferenci MAP Říčansko „Společně 
pro úspěch našich škol“, kde vedení 
úspěšně odprezentovalo téma Udržení 
vize a strategie kvality školy i při růstu ka-

pacity. Ředitelka školy byla po svém pro-
jevu oceněna velkým potleskem a podle 
následné diskuze bylo zřejmé, že naše 
„společná“ škola si vybudovala v  okolí 
značné renomé.
Na úplný závěr připomínáme termín zápisu 
budoucích prvňáčků do prvního ročníku 
školy dne 20. 4. 2020 od 13 – 18 hod. 
v budově 1. stupně.
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Ve čtvrtek 20. února 2020 se v Říčanech 
uskutečnila konference o vzdělávání na-
zvaná „Společně pro úspěch našich škol.“ 
Sešli se zde ředitelé, učitelé, starostové 
a další zástupci zřizovatelů škol spolu s od-
borníky na školství a vzdělávání. Konferen-
ci pořádala skupina Místního akčního plánu 
(MAP) rozvoje vzdělávání na Říčansku.
Program zahájily dvě panelové diskuze, 
kde vystoupili zástupci různého typu škol 
i různých přístupů ke vzdělávání. Zajímavá 
byla vystoupení zástupců obcí a měst, kteří 
se v  našem regionu různým způsobem 
potýkají s  nedostatkem míst ve školách. 
Některé malé obce, jako např. Vyžlovka, 
provozují úspěšně nově založenou 
malotřídku, jiné obce se naopak společně 
sdružily, aby založily a pokusily se společně 
postavit novou velkou školu za stovky 
miliónů korun (Louňovice, Štíhlice, Tehovec 

a Svojetice). Druhou část programu tvořila 
setkání v  menších skupinkách. Účastníci 
konference si mohli vybrat z 19 různých té-
mat a zapojit se do diskuze ve skupince, 
která je tematicky nejvíce zajímala. 
Z  naší obce se nás zúčastnilo několik. 
Bylo velmi přínosné potkat se s řediteli 
a zřizovateli jiných škol, slyšet, jaké řeší 
problémy a jaké mají plány do budoucna. 
Bylo milé potkat se s kolegy, kteří se peda-
gogicky různě profilují a být součástí dis-
kuse o vývoji školství. Bylo příjemné slyšet, 
že naše škola má stále velmi pozitivní 
jméno v regionu a že se podařilo školu na 
konferenci dobře prezentovat. Konference 
nám umožnila navázání nových osobních 
kontaktů a otevřela možnosti spolupráce 
s lidmi, kteří se o školství dlouhodobě 
odborně zajímají.
 Pavla Žižková, Jiří Vomlel

Společně pro úspěch našich škol
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Ministerstvo zdravotnictví jako správní 
úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. 
g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 
Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 
1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 
Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci 
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19 způsobené novým koronavirem 
SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.
Zakazuje se s účinností ode dne 11. 
března 2020: 
- osobní přítomnost žáků a studentů 

na základním, středním a vyšším 
odborném vzdělávání ve školách  
a školských zařízeních podle zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů,

-  osobní přítomnost studentů na studiu 
na vysoké škole podle zákona č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách  
a  o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů.

II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti 
dnem jeho vydání.

M I M O Ř Á D N Ě  O P A T Ř E N Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
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o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

 osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
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II. 

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 

 

Odůvodnění:  

 

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace 
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 
v Evropě. 

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před 
výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol 

Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvis-
losti s nepříznivým vývojem epidemio-
logické situace ve výskytu onemocnění 
COVID-19 způsobené novým koronavirem 
s označením SARS-CoV-2 v Evropě.
Předmětem opatření je zákaz vzdělávání 
na všech typech škol pro potřebu ochra-
ny před výskytem a šířením onemocnění 
COVID-19. Hromadné vzdělávání na 
všech typech škol představuje vyšší riziko 
přenosu onemocnění vzhledem k vysoké 
kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Opatření se zaměřuje na všechny osoby 
organizující vzdělávání podle shora uve-
dených zákonů.

Toto opatření je jedním z důležitých 
předpokladů zamezení šíření onemocnění 
COVID-19 způsobeného novým koronavi-
rem SARS-CoV-2 na území České repub-
liky.

Neprodlená realizace tohoto opatření je 
nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika 
vzhledem k současné nepříznivé epide-
miologické situaci ve výskytu onemocnění 
COVID-19, a proto den nabytí účinnosti to-
hoto mimořádného opatření je den jeho 
vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví
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Masopust v lese
Letos jsme pojali masopustní veselí jinak. Ma-
sopust jsme oslavili v týdnu, v dopoledním
čase, a místem konání byl palouček v lese. 
Les nám odemkl lesapán a pak už se zpívalo,
tančilo, hodovalo. A to vše za vytrvalého 
deště.

Pramínek oslaví  
9. narozeniny
Čas utíká jako voda. I ten pramínkovský čas 
teče rychle. 4. dubna 2020 oslaví Pramínek 
krásné 9. narozeniny.

Pramínek jako certifikovaný lesní klub vy-
chází z principů lesních mateřských škol. 
Většina aktivit se celý rok odehrává venku, 
v přírodním prostředí lesa. Děti si hrají a učí se 
za každého počasí ve venkovním prostředí. 
Témata her vycházejí z koloběhu přírody a ze 
života kolem nás. Slavnosti každého ročního 
období umožňují vnímat rytmus roku. Děti 
v Pramínku mají možnost prožívat jaro, léto, 
podzim i zimu se vším všudy. Na vlastní kůži 
pociťují teplo i mráz, slunce i déšť. I pro mno-
hé dospělé nepříjemnou zimu vnímají děti 

přirozeně. Umí se se zimou vyrovnat, dobře 
se obléci a pohybovat se v ní. Stejně tak zvlá-
dají déšť, vlhko a lezavo. O to víc se těší do 
tepla ke kamnům. A je pravdou, že jsou málo 
nemocné.

Velmi často se nás noví rodiče ptají, jak děti 
v Pramínku zvládají zimu. Skoro bych řekla, 
že je to jedna z nejčastějších otázek a obav 
rodičů. Jsme přirozeně zvyklí zimu, stejně 
jako bolest či smrt, eliminovat. Rádi bychom 
z našeho života vše podobné vyloučili. Rádi 
bychom dětem nabídli pouze a jen čistou 
cestu bez nástrah. Přirozeně. Naše doba nás 
k tomu vede. Přesto, že nám zkušenost říká, 
že prožít bolest nás posiluje. Ono je umění 
přijmout i zimu. V tom je lesní školka pro děti 
určitě užitečná. 

Upřímně nás těší, že Pramínek funguje. Jsme 
rádi, že nabízí netradiční vzdělávání těm, kteří 
o něj stojí. Děkujeme všem, kteří jste šli nebo 
jdete s námi. 

Za celý tým Pramínku, 
Olga Jarkovská

Lesní klub Pramínek

Dne: 24. března 2020 od 8:30 do  
10 hodin

Dne: 29. dubna a 6. května 2020  
od 14 do 17 hodin
Přihlášení a info: www.lesniklubpra-
minek.cz anebo na tel. 732662158 
(Bára Smetánková).

Den otevřených dveří  
v Pramínku

Zápisy v Pramínku
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Na pololetní prázdniny  31.1.20  zveme do 
naší školky děti, které už chodí do školy – 
prvňáčky.
Vždycky se s  dětmi na ně těšíme už 
dlouho dopředu, hádáme, kdo asi přijde, 
vzpomínáme na jména kamarádů. Pak nas-
tane den D a školka se zaplní dětmi.
Letos se na nás přišlo podívat 8 kamarádů. 
Společně jsme strávili celé dopoledne. 
Děti vyprávěly školkovým dětem o tom, jak 
to ve škole chodí. Společně jsme si vyrobili 
papírové hrady.
Děti si užily společného hraní, na které se 
prvňáčci těšili nejvíce.

V  pátek 28. 2. 2020 k  nám do Mateřské 
školy zavítal na návštěvu myslivec pan Brou-
kal st. Přišel i se svým psím pomocníkem 
představit dětem divoká zvířata, která žijí 
v  našem okolí. Řekl nám něco o tom, co 
jedí, kde žijí, jsou-li pro nás užitečná nebo 
nám naopak škodí a  proč musíme jejich 
stavy regulovat. Také nás seznámil s prací 
a povinnostmi myslivců. Nezapomněl pro-
hodit pár slov v mysliveckém žargonu. Pro 
ilustraci a  zpestření vyprávění nám pan 
Broukal donesl ukázat i pravé srní a jelení 
parohy. Děti byly nadšené a při hádání 
zvířat se nedaly zahanbit a většinu zvířat 
poznaly, proto dostaly na závěr vyprávění 
omalovánky a brožury s  krásnými foto-
grafiemi zvířat a ptáků, z kterých měly vel-
kou radost.

Školáci ve školce

Vyprávění o divokých 
zvířatech

Celá akce byla odměnou pro děti za sběr 
kaštanů a žaludů na přikrmování lesní 
zvěře v zimě.
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inzerce
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Po dvou posledních ptácích roku, kterými 
byli kriticky ohrožený sýček obecný a  rych-
le ubývající hrdlička divoká, získala titul 
běžná a dosud hojná souputnice člověka – 
jiřička obecná. Konečně druh dobře známý 
obyvatelům Světic!

Proč právě jiřička?

Původně jiřičky hnízdily na skalních útesech, 
ale zřejmě už před dvěma tisíci lety se 
začaly přibližovat člověku a stavět hnízda na 
jeho budovách. Od těch dob byly v Evropě 
spolu s vlaštovkami vnímány jako poslové 
jara a věřilo se, že přinášejí štěstí do domu. 
Naopak jejich usmrcení nebo shození jejich 
hnízda znamenalo velké neštěstí. V posled-
ních letech však dostává dříve harmonické 
soužití trhliny. Některým lidem vadí znečištění 
fasády, někde hnízda znemožňují otevírání 
oken. Česká společnost ornitologická proto 
letos chce upozornit na způsoby, jak lze 
s ptáky žít harmonicky pod jednou střechou.

Jiřičky se k nám z afrických zimovišť vracejí 
koncem dubna. Jméno dostaly původně 
podle svého švitořivého hlasu, ale později 
se začalo spojovat se svatým Jiřím, jehož 
svátek připadá na 24. dubna. Páry často 
obsazují svá stará hnízda, která si vyspraví 
směsí hlíny a slin. Pro stavbu hnízda je vlhká 
hlína nezbytná. V suchých obdobích jim proto 
pomůžeme, když udržujeme kaluž na cestě 
nebo zaléváme misku s  hlínou na zahradě. 
Hnízdo je na rozdíl od vlaštovky přilepeno ke 
stropu a je umístěno na vnějších zdech bu-
dov, pod různými výstupky a ve výklencích. 
Staví ho oba rodiče a po snesení 4–5 vajíček 
se střídají na jejich zahřívání. Mláďata se líh-
nou po 14 dnech a na hnízdě stráví tři týdny. 
Po vylétnutí se do hnízda ještě vracívají 
a nocují v něm. Rodiče je krmí hmyzem, který 
chytají vysoko ve vzduchu a zalétají za ním i 
několik kilometrů od hnízdiště. Jedna jiřička 
či vlaštovka během léta pochytá až půl mil-
ionu kusů hmyzu!  

Ptákem roku 2020 je Jiřička obecná

Hnízdo jiřiček je přilepeno ke stropu, 
mláďata tak vykukují jen malým otvorem.
Foto: Toni Genes
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Jak řešit problémy?

Většina lidí nemá právě radost ze zašpiněné 
fasády, kterou způsobuje padající trus. 
To lze vyřešit umístěním dřevěné nebo 
umělohmotné podložky 30–40 cm pod hníz-
do. Zachycený trus pak stačí po vyhnízdění 
z podložky smést koštětem. Moderní fasády 
jsou navíc samoomyvatelné a nenasákavé, 
jsou opatřeny nátěry na bázi silikonových 
omítek a barev, kde nedochází k trvalému 
znečištění. I velké znečištění na těchto 
fasádách mizí při větším dešti, případně 
se v extrémním případě dá odstranit např. 
tlakovým čističem. Špiní-li fasádu spíše na-
lepená hlína, nebo když nám jiřičky staví hníz-
do těsně u okna a brání nám v jeho otevírání, 
je vhodným řešením instalace umělého 
hnízda. Tak můžeme přesměrovat hnízdění 
na vhodnější místo, kde nám tolik nevadí. 
Hnízda můžeme zakoupit (např. na www.
zelenadomacnost.cz), nebo si ho sami vyrob-
íme, což je užitečná zábava např. pro školní 
kolektivy. Návod na výrobu hnízda a mnoho 
dalších zajímavostí najdete ve zvláštním čísle 
časopisu Ptačí svět věnovaném jiřičce (ke 
stažení na www.birdlife.cz/ptak-roku).
Pozor! Bránit v hnízdění jiřičkám 
a  vlaštovkám tam, kde se již nacházejí je-
jich hnízdiště, lze jen na základě výjimky ze 
zákona, kterou může vydat magistrát nebo 
městský úřad obce s rozšířenou působností. 
Všechny druhy volně žijících ptáků jsou u nás 
chráněny zákonem 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody, a to nejen jedinci a jejich vajíčka, ale 
i vlastní hnízdiště, a to i v době, kdy nejsou 
obsazená. Shazování hnízd v době hnízdění 
se snůškami nebo mláďaty je považováno za 
záměrný trestný čin týrání zvířat!
Obáváte-li se parazitů či přenosu nemocí, 
vězte, že podle vyjádření Státního zdravot-
ního ústavu neznamenají volně žijící druhy 
ptactva hnízdící na budovách bezpečnostní 
riziko pro veřejné zdraví a při dodržení 
základních hygienických pravidel při od-

klízení trusu nemohou případní parazité 
v něm pro člověka znamenat nebezpečí.

Na závěr bychom vás rádi požádali, abyste 
při svých procházkách koukali, co kde lítá, 
vyhledávali hnízda jiřiček a napsali nám 
o  nich. Je to jednoduché; aby byl údaj pro 
ochranu  jiřiček použitelný, stačí pořídit záz-
nam ve třech základních krocích: 

1)  Datum a hodina pozorování. 
2)  Obec, název ulice a popisná čísla domů, 

na kterých jste hnízda zjistili. 
3)  Počet hnízd na každém čísle popisném 

zvlášť.

Údaje vložte do databáze registrovaných 
hnízdišť rorysi.cz, která slouží i úředníkům 
při výkonu státní správy. Pokud vám přijde 
zápis do databáze komplikovaný, prostě 
nám napište na jiricka@birdlife.cz. A můžete 
připojit i fotografie budovy s hnízdy. 

Ne všichni máme možnost poskytnout 
jiřičkám střechu nad hlavou. Každý z nás však 
může pomoci jejich domovy chránit. 

Předem vám děkujeme a těšíme se na vaše 
záznamy!
 Alena Klvaňová

Jiřičky ochotně přijímají i umělá hníz-
da, která umístíme v  místech, kde nám 
nepřekážejí. Foto: Martin Strnad
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Každý rok zní v blízkém okolí Světic hned na 
několika místech Rybova mše vánoční, která 
je s duchem českých Vánoc velmi úzce sp-
jata. Věříme, že i díky pozvánce umístěné v 
předvánočním vydání věstníku U nás doma, 
za což redakci velice děkujeme, si čtenáři 
dobu vánoční přijeli s námi zpestřit.
Kromě tradiční mše od Jakuba Jana Ryby 
tentokrát několikrát zazněla také krásná 
pastorela od T. N. Koutníka „Hej, hej, jeden i 
druhej”, světovou premiéru pak měla zdařilá 
instrumentace klasických koled pro orchestr 
z pera našeho dirigenta Jáchyma Svobody.
Všechny koncerty jsou již tradičně benefiční, 
posluchači si tak např. z Ondřejova nebo z 
Kostelce n. Č. l. mohli odnést nejen příjemný 

OHléDNUTÍ ZA VÁNOčNÍ HUDBOU
zážitek, ale také dobrý pocit, protože svými 
dobrovolnými příspěvky pomohli Dětskému 
centru Strančice. Zejména v Říčanech pak 
na posluchače čekalo nejedno překvapení, 
objevil se dokonce jev vskutku astro-
nomický - kometa prolétající ztemnělým 
kostelem.
Pokud jste si o Vánocích Rybovku nesti-
hli poslechnout, nezoufejte, za pár měsíců 
budete mít tuto možnost opět. Máte chuť 
se z publika přesunout do sboru či orches-
tru? Není nic snazšího - napište na vydrar@
razdva.cz! Těšíme se na vás, ať už mezi 
posluchači, či mezi námi.
Přejeme všem čtenářům požehnaný rok 
2020 plný dobrých zpráv!


